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Компаніївський
Відкриття стоматологічного кабінету в Голубієвичах

6 липня 2020 року відбуло-
ся відкриття стоматологічно-
го кабінету в Голубієвицькій 
лікарській амбулаторії.

Проект «Стоматологіч-
ний кабінет в амбулаторії с. 
Голубієвичі» реалізовано в 
рамках співпраці громади з 
Програмою «Децентралізація 
приносить кращі результати 
та ефективність» (DOBRE), що 
виконується міжнародною ор-
ганізацією Глобал Ком’юнітіз 
(Global Communities) та фінан-
сується Агентством США з між-
народного розвитку (USAID).

Нагадуємо, що саме цей 
проект під час громадського 

обговорення на другому етапі 
відбору в рамках Програми був 
підтриманий більшістю голосів 
громади.

За рахунок частки фінан-
сування Компаніївською ОТГ 
гранта від програми «DOBRE» 
відремонтовано приміщення 
стоматкабінету, придбано меблі, 
а експертами Програми закупле-
но необхідне для надання послуг 
сучасне медичне обладнання та 
інструменти (всього 37 найме-
нувань) через тендерні закупівлі.

Прийом громадян в новому 
стоматологічному кабінеті про-
водить лікар-стоматолог Бара-
нов Віктор Юрійович кожного 
понеділка.

Попередній запис на прийом 
до лікаря ведеться акушеркою 
Голубієвицької лікарської ам-
булаторії Дмитренко Оленою 
В’ячеславівною.

Відкриття стоматологічного 
кабінету мешканці Голубієвичів 
та Антонівки чекали з нетер-
пінням, адже проект втілював-
ся протягом тривалого часу.

«Співпраця з програмою 
DOBRE дає нашій громаді мож-
ливість розвиватися, покра-
щувати надання послуг меш-
канцям та разом рухатись до 
кращого майбутнього», − на-
голосив голова Компаніївської 
об’єднаної територіальної гро-
мади Олександр Маслюков.

Привітання з Днем працівників торгівлі та громадського харчування

В останню неділю липня своє професійне свято відзнача-
ють представники професії, без якої не можна уявити 
нашого життя. Це працівники торгової сфери - однієї з 

найдревніших в історії людства. З давніх часів її величність Тор-
гівля стала сполучною ланкою у взаємодії різних країн і куточків 
всього світу, яка допомагає здійснювати не тільки купівлю-про-
даж товарів, але, і є засобом спілкування людей.

Напередодні свята се-
лищний голова Олександр 
Маслюков привітав голову та 
працівників правління Ком-
паніївського РСТ. 

Працівники райспоживто-
вариства на чолі з Жученком 
Миколою Леонідовичем люди 
віддані споживчій кооперації, 
трудолюбиві, докладають всіх 
зусиль для збереження і ро-
звитку споживчої кооперації в 
нашому районі. Завдяки функ-
ціонуванню правління зроста-
ють обсяги надання послуг, 
створюються нові робочі місця, 
своєчасно сплачуються подат-
ки до місцевого бюджету. 

За багаторічну сумлінну 
працю, особистий внесок у ро-
звиток фінансово-господарсь-
кої діяльності споживчого това-
риства та зміцнення споживчої 
кооперації Компаніївського 

району та з нагоди відзначен-
ня Дня працівників торгівлі та 
громадського харчування наго-
родив Грамотою Компаніївсь-
кої селищної ради в.о. головно-
го бухгалтера Компаніївського 
РСТ Завгородню Олександру 
Василівну, оголосив Подяку 
Компаніївської селищної ради 
бармену кафе «Вікторія» Ком-
паніївського РСТ Крижановсь-
кій Віті Анатоліївні.

Шановні працівники тор-
гівлі та громадського харчуван-
ня Компаніївської ОТГ.

Прийміть щирі вітання з на-
годи вашого професійного свя-
та! Ви щоденно задовольняєте 
потреби жителів та гостей гро-
мади, забезпечуючи їх товара-
ми вітчизняного та закордон-
ного виробництва. Від вашої 
привітності, відповідальності, 
щирості залежить настрій гро-

мадян, та враження, яке фор-
мується про наших людей у 
гостей.

Вдячні вам за відданість 
професії, за терпіння і му-
дрість, адже дуже важко пра-
цювати з людьми, різними за 
вподобаннями, темпераментом 
та настроєм. В різних ситуаціях 
вам доводиться залишатись 
ввічливими та терплячими.

Щиро бажаємо вам ніколи 
не опинятися у неприємних 

ситуаціях, займатися важли-
вими справами для блага та 
користі людей, легко знаходити 
спільну мову з відвідувачами 
торгових закладів, всім серцем 
прагнути до своїх мрій і постій-
но досягати нових висот успіху. 
Нехай життя буде наповнене 
щасливими днями, веселими 
моментами, приємними подія-
ми і постійною удачею, міцним 
здоров’ям, повагою і вдячністю 
оточуючих.



Розпочалося будівництво сцени 
для молодіжного творчого  

простору в Компаніївці
Після завершення проекту «Стоматологічний кабінет в амбу-

латорії с. Голубієвичі», за рахунок частки фінансування програ-
ми «DOBRE» розпочалися роботи над реалізацією молодіжного 
гранту «Облаштування молодіжного творчого простору в смт 
Компаніївка».

Загальна сума проекту 263 
343 грн. Частка міжнародної 
технічної допомоги програми 
«DOBRE» становить 85 % - ко-
шти у сумі 223 242 грн.

Наразі експертами програми 
закуплено:
 музичне та інтерактивне 

обладнання для проведення 
різноманітних заходів, кон-
цертів, дискотек, перегляду 
фільмів (освітлювальні прила-
ди, мобільний екран, проектор, 
ноутбук та ін..) на суму 112 209 
грн.;
 садово-паркові малі архі-

тектурні форми (лавки, урни, 
ліхтарі, люки) на суму 110 240 
грн.

Частка Компаніївської гро-
мади становить 15% - 40 101 
грн., за рахунок яких будуть 
проведені роботи по влашту-
ванню сцени та благоустрій 
території біля Компаніївського 
районного будинку культури.

Допомогу у будівництві сце-
ни надають СФГ «Качинсько-
го М.П.» (керівник Качинсь-
кий М.П.), ПП «Добробут» - А 
(керівник Павленко А.І.). Щиро 
дякуємо за підтримку!

Закликаємо всіх бажаючих 
меценатів долучатися до об-
лаштування молодіжного про-
стору, адже це робиться задля 

цікавого та змістовного про-
ведення дозвілля наших сімей, 
дітей, молоді та всіх мешканців 
громади!

Зважаючи, що в громаді 
спеціалізованого місця для зу-
стрічі, спілкування та розваг 
молоді немає, а сцена в селищі 
в літній період для проведення 
свят монтується лише на час 
проведення заходів; місця для 

перегляду та обговорення філь-
мів немає, молодь ОТГ найбіль-
ше голосів віддала саме за будів-
ництво сцени біля районного 
будинку культури.

Реалізація цього проекту 
надасть можливість проводити 
безкоштовно концерти, висту-
пи, зібрання чи літературні чи-

тання, на яких зможуть бути 
присутні всі зацікавлені особи; 
функціонуватиме Wi-Fi зона до-
ступу до мережі Інтернет.

В результаті чого жителі 
Компаніївської громади отри-
мають сучасно облаштовану, 
зручно розташовану та затиш-
ну територію з сценою, літнім 
кінотеатром, лавами для відпо-
чинку, освітлену в вечірній часу.
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Безпека перш за все!
На період поширення COVID-19 в установах, де відбувається безпосередній контакт з людьми, 

працівники знаходяться в найбільшій зоні ризику, відповідно умови праці мають бути безпеч-
ними.

Персонал та відвідувачі 
підрозділу Міграційної служби 
в Компаніївці дотримуються 
карантинних заходів, але допо-
мога ніколи не буває зайвою.

Тому, передані селищним 
головою Олександром Маслю-
ковим засоби індивідуально-
го захисту та дезінфекції для 
Компаніївського районного 
сектору УДМС України в Кіро-
воградській області, стали до-
речними.

Слід зазначити, що значна 
частина населення громади 
- користувачі адміністратив-
ними послугами підрозділу 
Міграційної служби, кошти зі 
сплати яких надходять до се-
лищного бюджету.

Експрес-новини

Відповідно до розпоряд-
ження Кабінету Міністрів 
України від 08 липня 2020 
року №891-р «Про розподіл 
у 2020 році субвенції з дер-
жавного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення за-
ходів щодо соціально-еко-
номічного розвитку окре-
мих територій» передбачено 
кошти у сумі 2,2 млн. грн.. 
на капітальний ремонт до-
роги вул.. Центральна від 
будинку №45 до будинку 
№81 та капітальний ремонт 
дороги від с. Живанівка по 
вул.. Перемоги в смт Ком-
паніївка. Технічну доку-
ментацію виготовлено, на-
разі готуються документи 
на отримання дозволу від 
Державної архітектурно-бу-
дівельної інспекції України 
на виконання будівельних 
робіт. На забезпечення ви-
конання постанови КМУ 
від 06.02.2020р. №106 пе-
редбачено співфінансуван-
ня проектів та заходів, що 
фінансуються за рахунок 
субвенції у розмірі 3%.

***
Із субвенції з місцево-

го бюджету за рахунок за-
лишку коштів освітньої 
субвенції, що утворився на 
початок бюджетного періо-
ду – 60 000,00 грн., придба-
но обладнання і предмети 
довгострокового користу-
вання для КЗ «Компаніївсь-
ке НВО». А саме обладнан-
ня для харчоблоку, духова 
шафа, електросковорідка, 
картоплечистка, овочерізка. 
Співфінансування селищ-
ного бюджету складає 6670 
грн.

***
Верховна Рада ухвалила 

постанову № 3650, подану 
Кабінетом Міністрів Украї-
ни, про ліквідацію та ство-
рення районів в Україні. 
Документом скоротили 
кількість районів зі 490 до 
136. Відповідно до поста-
нови Компаніївський рай-
он ліквідовано. Натомість 
в Україні у Кіровоградській 
області утворено Кропивни-
цький район (з адміністра-
тивним центром у місті Кро-
пивницький) у складі якого 
територія Компаніївської 
селищної ради. 
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У Компаніївці з’явилося гарне 
місце, де дітлахи можуть  

гратися та займатися спортом
Неподалік Компаніївського ЛМС облаштовано футбольне поле завдя-

ки зверненню місцевих активістів та депутата селищної ради Сторчак 
Людмили Василівни.

Селищний го-
лова Олександр 
Маслюков разом з 
працівниками ради 
провели благоу-
стрій ділянки під 
футбольне поле, 
встановили та по-
фарбували металеві 
ворота, натягнули 
сітку.

Дякуючи фінан-
совій підтрим-
ці директора ПП 
«Компаніївка-Агро-
сервіс» Іщенка О.В. 
та ФОП «Зелінсь-
кий С.Б.» придбано 
сітку, пізніше вста-
новлять лавки.

Також плануєть-
ся облаштувати 
поруч волейболь-
ну площадку, якщо 
буде така необхід-
ність та ініціатива 
громади.

Приємно, що 
у нашому сели-
щі є люди, котрі 
прагнуть змін, ро-
блять щось для цьо-
го. А селищна рада 
завжди підтримає та 
допоможе в реаліза-
ції громадських іні-
ціатив.

Дорогі випускники,  
педагоги, батьки!

Щиро вітаю вас із закінченням основної школи!
Роки у школі – це шлях 

від перших літер у букварі до 
пізнання законів життя, всьо-
го того, що надбало людство за 
довгий період свого розвитку. 
Вам вдалося подолати трудно-
щі перших років навчання, за-
своїти мудрість шкільної науки. 
Вітаючи вас із успішним закін-
ченням школи та з отриманням 
дуже важливого документа у 
вашому житті – свідоцтва про 
базову освіту, впевнений, що 
знання, набуті в школі за роки 
навчання, стануть для вас ос-
новою для вибору подальшого 
життєвого шляху.

Зараз ви маєте право вибору 
навчання у вищих навчальних 
закладах країни. Та скрізь, де ви 
будете продовжувати вчитися, 

гордо несіть звання випускника 
своєї рідної школи, у стінах якої 
були проведені перші уроки 
Добра, Справедливості, Істи-
ни, Краси й Любові. Вчителі 
завжди намагалися дати вам 
ґрунтовні знання з основних 
наук, відкривали перед вами, 
своїми учнями, нові горизонти 
пізнання себе і світу.

Окремо хочеться подякувати 
вам, вельмишановні педагоги, 
за тепло сердець, безмежне тер-
піння та щоденне виконання 
такої високої місії, як виховання 
підростаючого покоління!

Мої найщиріші вітання вам, 
шановні батьки, бабусі та дідусі. 
Вже найближчим часом ваші 
діти та онуки зроблять перші 
самостійні кроки, та вже зовсім 

скоро своєю працею вони про-
славлятимуть родовід, відда-
ючи сили і знання на справу 
розбудови держави, зміцнення 
її могутності. Щиро бажаю, хай 
збуваються мрії ваших родин!

Дорогі випускники, завжди 
пам’ятайте: Знання тільки тоді 
Знання, коли вони набуті зу-

силлями власної думки. Тому 
щиро бажаю вам натхнення та 
наполегливості на шляху само-
розвитку та самовдосконален-
ня! Щасливої долі, незабутніх 
миттєвостей життя, справжніх 
відкриттів і наукових перемог!

Селищний голова
Олександр Маслюков 

Заявка на найспортивніше село
Першотравенська ініціативна група розпочала ро-

боти з облаштування спортивного залу в підвалі Пер-
шотравенського клубу. Члени групи вже прибрали 
сміття та непотріб, на черзі - проведення освітлення, 
а селищна рада допоможе з придбанням матеріалів та 
обладнання.

Благоустрій Софіївки відтепер 
під контролем

В установу Софіївської сільської ради введено штат-
ну одиницю - робітник з благоустрою, який здійсню-
ватиме діяльність керуючись посадовою інструкцією. 
Туди входить і нагляд за елементами благоустрою, що 
знаходяться на території Софіївки. До речі, пошкод-
жені карусель та гойдалку на дитячому майданчику вже 
відремонтовано. 

Громада підтримала  
хворих на діабет

На останній сесії селищної ради виділено кошти з 
селищного бюджету на централізовані заходи з ліку-
вання хворих на цукровий та нецукровий діабет – 
20000,00грн. та багатопрофільну стаціонарну медичну 
допомогу – 20000,00грн. (забезпечення безкоштовни-
ми рецептами пільгових категорій осіб, лист – кло-
потання головного лікаря Компаніївської ЦРЛ від 
15.05.2020р.№710). В зв’язку з обмеженням бюджету, 
карантинними заходами селищна рада все рівно зна-
ходить можливість фінансувати галузь охорони здо-
ров’я.
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Звернення начальника  
Компаніївського РС У ДСНС України  

у Кіровоградській області 
Ярослава ГАЙДУКОВА

Шановні громадяни, на території смт Компаніївка не-
мало водоймищ, де можна купатися, ловити рибу або про-
сто відпочивати, насолоджуючись річковою прохолодою. 
Та не завжди такий відпочинок є безпечним.

Хотілось звернути вашу увагу на дотримання правил 
безпечної поведінки під час купання, а саме:

- Відпочинок на воді повинен бути тільки у спеціально 
обладнаних місцях;

- Якщо ви відпочиваєте разом з дітьми – не залишайте 
їх без нагляду;

- Не заходьте у воду у нетверезому стані;
- Не стрибайте зі споруд, непристосованих для цього, і 

у місцях де глибина та стан дна невідомі;
- Не купайтесь у місцях зі стрімкою течією;
- Під час купання намагайтесь не влаштовувати небез-

печних жартів.
Дотримання правил безпеки на воді може  

зберегти життя!

Обережно, амброзія!
Компаніївська селищна рада 

звертається з проханням до керів-
ників підприємств, установ, ор-
ганізацій всіх форм власності, 
землевласників та землекористу-
вачів, мешканців громади провести 

посилені заходи щодо утримання 
відповідного фітосанітарного стану 
своїх земельних ділянок та тери-
торій, що знаходяться у власності!

Щоб запобігти подальшому 
розповсюдженню амброзії, бороть-
бу з нею слід розпочинати щорічно 
до цвітіння та утворення насіння 
методом виривання з корінням, 
регулярного покосу або засіванням 

сумішшю газон-
них трав, не допу-
скати засмічення 
ґрунту та сільго-
сппродукції.

З а к л и к а є м о 
всіх небайдужих 
до свого здоров’я 
і здоров’я оточую-
чих підтримувати 
в належному стані 
прибудинкові те-
риторії та при-
садибні ділянки, 
вчасно знищувати 

амброзію та не допускати її цвітін-
ня.

Будьте відповідальними, бе-
режіть себе та своє здоров’я!

Оголошення!
Шановні землекористувачі - власники земельних 

ділянок на території Компаніївської ОТГ!
Для отримання подат-

кового повідомлення про 
суму земельного подат-
ку за 2020 рік жителям 
смт Компаніївка, сіл Жи-
ванівка, Лужок, Громад-
ське необхідно звернути-
ся:
 до відділу земельних 

відносин Компаніївської 
селищної ради за адресою: 
смт Компаніївка, вул. Садо-
ва, 95,
 до відділу надання 

адміністративних послуг 
Компаніївської селищної 
ради за адресою: смт Ком-
паніївка, вул. Паркова, 12 
(будівля Пенсійного фонду 
України).

Мешканці Голубієвиць-
кого, Першотравенського, 
Софіївського старостин-
ських округів отримують 
повідомлення на місцях.

Термін сплати подат-
ку до 28.08.2020 року від-
повідно до Податкового 
кодексу України.

За несвоєчасну сплату 
нараховуються штрафні 
санкції та пеня

Компаніївський вісник4
Спортивні здобутки   

Компаніївської  
громади

Команда Компаніївської ОТГ здобула перше місце в змаганнях з 
волейболу обласного фізкультурно-оздоровчого заходу напере-
додні Дня молоді в с.Соколівському. 4 команди змагались за ко-

ловою системою. Срібні нагороди - у господарів - Соколівської ОТГ, брон-
зові медалі - Великосеверинівська ОТГ, четверте місце - Первозванівська 
ОТГ. Щиро вітаємо переможців та бажаємо подальших спортивних 
успіхів!


